Iława. Kosze na Wyszyńskiego opróżniają... tylko
interwencyjnie
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Trudno o utrzymanie porządku, gdy uliczne kosze na śmieci opróżniane są tylko
interwencyjnie, a taka sytuacja ma obecnie miejsce na ulicy Wyszyńskiego w Iławie, za
którą odpowiedzialny jest Zarząd Dróg Wojewódzkich w Olsztynie, dowiedzieliśmy się w
iławskim ratuszu. Jednocześnie burmistrz, który udzielił komentarza w tej sprawie,
przyznaje: wyrzucanie całych worków śmieci do ulicznych pojemników staje się w Iławie
coraz bardziej widocznym problemem.
Ostatnio omawianym przykładem tego problemu była sytuacja z ulicy Wyszyńskiego, gdzie podczas
poniedziałkowego spaceru Czytelniczka natknęła się na worki z domowymi odpadami przepełniające
uliczne pojemniki, w zamyśle nieprzeznaczone na tego rodzaju odpady.

- Akurat wspomniana ul. Wyszyńskiego nie jest
zarządzana przez nasz urząd, ale przez Zarząd Dróg
Wojewódzkich. Przepełnienie koszy było przez nas już

kilka razy w ciągu ostatnich dwóch tygodni zgłaszane.
Niestety zarządca wykonuje te prace obecnie tylko
interwencyjnie, gdyż nie ma wyłonionego wykonawcy
opróżniającego je regularnie - skomentował Burmistrz
Iławy Dawid Kopaczewski.
Jednocześnie burmistrz przyznaje, że nie tylko na ul. Wyszyńskiego, ale i w innych wytypowanych już
punktach miasta problem wyrzucania całych worków śmieci pochodzących z gospodarstw domowych
do ulicznych koszy staje się coraz bardziej widoczny.

- Oczywiście ma to wpływ na koszt wywozu i utylizacji
tych odpadów. W stosunku do zeszłego roku
zakładamy wzrost kosztów o około 50% - mówi Dawid
Kopaczewski. - Jednakże ustalenie osób
odpowiedzialnych jest praktycznie niemożliwe, nawet
jeśli uwidocznione są one na nagraniach z
monitoringu miejskiego. Zachowanie takie nie
wyczerpuje znamion wykroczenia z art. 145 Kodeksu
wykroczeń dotyczącego zanieczyszczania lub
zaśmiecania miejsc publicznych, w związku z tym nie
ma możliwości ukarania sprawców - dodaje. - Każdy
ma obowiązek gromadzenia wytworzonych przez
siebie w gospodarstwie domowym odpadów na terenie
swojej nieruchomości. Ustalenie sprawcy spowoduje
jedynie kontrolę sposobu prowadzenia przez taką
osobę gospodarki odpadami, co jest jednak
problematyczne w przypadku mieszkańców budynków
wielorodzinnych.
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